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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln av reservatet är att för framtiden bevara ekosystem 
med urskogsartad skog.  
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Storsele DR 
Skydd Naturreservat – 2402073 
Kommun Malå 
Läge 8 km öster om Malå, kartblad 23I 6-7 i-j, naturgeografisk 

region 32c, koordinat 7236019/1645688 
Ägarkategori Sveaskog 
Totalareal 92 ha 
  
Indelning i naturtyper enligt KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering) 
Granskog 2,8 ha 
Tallskog 49,9 ha 
Lövblandad barrskog 1,8 ha 
Våtmark 15,5 ha 
Impediment 8,3 ha 
  
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
 
Naturreservatet Storsele gränser mot Malån och ligger 8 km rakt öster om Malå tätort inom 
kronoparken Skäppträskåheden. Det talldominerade skogsområdet avsattes som 
domänreservat 1961 med motiveringen ”Området, som benämnes ”Storselereservatet”, 
utgöres av gammal, av avverkningar i det närmaste orörd, tallskog, med något inslag av gran” 
och ombildades till naturreservat 1997. Motiveringen kan anses något märkligt då skogliga 
skötselåtgärder ska ha förekommit i området fram till 1950-talet.  
 
Huvuddelen av reservatet utgörs av relativt likåldrig, homogen och grov tallskog på mark av 
frisk blåbärstyp. Tallen är omkring 200 år och inväxningen av gran är relativt långt gången. 
Inom reservatet finns tydliga spår av människors närvaro t.ex. bleckor i lövträd, kapade träd 
och toppar och ytterst få lågor. Sikten i området är god och skogliga åtgärder har förekommit 
in på 1950-talet. Inom reservatet förekommer både lågor och stående döda träd mycket 
sparsamt. Det finns spår av tidigare bränder, även om de är få. I delar av reservatet, 
framförallt längst i söder, förekommer grova och högresta tallar som är betydligt äldre, ca 
300-350 år gamla.  
 
I reservatets nordligaste delar ligger Stormyren och Glasögontjärnen omgivna av öppna 
våtmarker. Inom delar av området, öster om Stormyren, har skogen annorlunda karaktär 



jämfört med övriga delar. Här finns bl.a. en brandpräglad kulle med tät 100-årig skog och 
med inslag av tallöverståndare. Ytterligare österut dämmer en moränvall och åsvallar upp och 
bildar Glasögontjärnen.  Skogen inom dessa delar är av brandrefugial typ på fuktig mark med 
goda livsmiljöer för lavar, vedsvampar och mossor och rikligt med garn- och hänglavar.  
 

 
 
           Figur 1. Översiktskarta för Storsele naturreservat. 
 
Storsele ingår till viss del i Malåns riksintresse för naturvården och delar av området är av 
riksintresse för rennäringen. Det finns en registrerad kulturlämning i intill Malåns strand i 
väster. En äldre körväg löper genom delar av området och en stig leder genom hela reservatet 
i sydostlig riktning.  
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Storsele ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810097), den 
Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen 
och som senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden 
som finns utpekade för Natura 2000. Det finns en särskilt upprättad bevarandeplan för 
reservatet som mer utförligt beskriver utpekade naturtyper, uppföljning och mål. 
 
 
3. Skötsel av naturtyper  
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. 
 
3.1 Barrblandskog (område A) 
Innefattar all barrskog på frisk mark inom reservatet som både har höga naturvärden kopplat 
till gran- och tallmiljöer. Skötselområdet innefattar skogsmark i reservatets nordöstra delar. 

 



 

 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen natur- och urskogsartad barrblandskog ska vara minst 16 hektar. 
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till 25 %. 
• Bestånden ska vara naturligt luckiga och flerskiktade och det ska finnas en 

kontinuerlig dimensionsspridning i beståndet från grova (gamla) till klen (yngre) träd.  
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
 
I första hand ska skogen öster om Stormyren utvecklas fritt. Om det är motiverat för att nå 
uppsatta mål för död ved, eller bevarandet av enskilda mycket skyddsvärda arter, kan riktade 
skötselåtgärder komma i fråga t.ex. ringbarkning av gran och tall. 
 
 
3.2 Tallskog med branddynamik (område B) 
Innefattar all brandpräglad skog som idag domineras av tall. Dessa skogar ska med en naturlig 
brandfrekvens kunna upprätthålla sin öppna flerskiktade struktur.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen tallskog ska vara minst 60,3 hektar. 
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 15 % av den totala 

vedvolymen. 
• Bestånden ska vara naturligt luckiga och flerskiktade och det ska finnas en 

kontinuerlig dimensionsspridning i beståndet från grova (gamla) till klen (yngre) träd.  
• Andelen gran får ej överstiga 15 % (av stammantal > 6 cm bdh). 
• Om möjligt ska beståndet brännas med ett för området naturligt intervall. 

Bränningarna ska skapa goda förutsättningar för brandberoende arter. 
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till tall ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
 
Området ska i möjligaste mån skötas genom bränning eller alternativt åtgärder som efterliknar 
bränning. Åtgärden bör ske i mindre delområden och med ett intervall av högst 10 år (se 
skötselbilaga). Exakta avgränsningar kommer att tas fram i den handlingsplan (bränningsplan) 
som tas fram inför åtgärden.  
 
 
 



 
 
Bild 1. Skogen i reservatet består till största del av äldre tallskog med uppväxande gran. Inslaget av döda stående 
och liggande träd är generellt litet och sikten i reservatet är god.   
 
3.3 Våtmarker och vatten 
Innefattar samtliga våtmarker och deras naturliga tillrinningsområden inom reservatet.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 15,5 hektar. 
• Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Minst fem karaktäristiska arter för dessa våtmarker och vatten ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
 
Våtmarkerna får utvecklas fritt. 
 
 
4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet Storsele ligger relativt nära Malå samhälle, intill en skogsbilväg och gränsar 
mot Malån. Trots läget nyttjas reservatet sannolikt i begränsad omfattning för rörligt 
friluftsliv. Reservatet kommer förmodligen aldrig att bli något välbesökt område. 
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Reservatet har nya reservatsskyltar i A3 format och de är placerade på ett par strategiska 
plaster intill vägen som leder genom reservatet. I reservatet finns inga anläggningar 
iordningställda för friluftslivet.   
 
Kvalitetsmål 
 

 



 

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess naturgivna 
förutsättningar. 
Reservatet ska ha en reservatsskylt i minst A2-format.  
 
Åtgärder 
 
Vid behov ta fram och sätta upp ny reservatsskylt i minst A2-format.  
 
 
5. Övriga anläggningar 
 
Genom reservatets västra delar går en skogsbilväg. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Rätten till jakt och fiske tillfaller markägaren som i detta fall är Sveaskog. För reservatet 
gäller att det utan länsstyrelsens tillstånd är förbjudet att förnya eller utvidga upplåtelse för 
jakt på annat än älg, rådjur, hare och räv. Syftet med det partiella jaktförbudet är att ge skydd 
åt arter som gynnas av urskogsartad skog som t.ex. tjäder. 
 
Reservatets nordöstra delar ingår i riksintresse för rennäringen  
 
 
7. Utmärkning av gränser 
 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.  
Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. Reservatets gränser behöver 
målas om inom 3-5 år. 
 
 
8. Sammanställning av åtgärder 
 
Åtgärd Tidpunkt 
   
Bränning eller bränningsefterliknande åtgärder inom 

delområden (skötselområde B) 
2010-2018 

Bränning eller bränningsefterliknande åtgärder inom 
delområden (skötselområde B) 

2020-2028 

Bränning eller bränningsefterliknande åtgärder inom 
delområden (skötselområde B)  

2030-2038 

Vi behov ta fram och sätta upp ny skylt i A2-format 2006-2018 
Måla reservatets gränser 2010-2015 
 
 
9. Tillsyn och uppföljning 
 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt. 
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla 
anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och 
rapporteras.  
 



I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, tidpunkt för åtgärd, 
åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resultat dokumenteras för att möjliggöra en 
långsiktig uppföljning. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras. En nationell 
metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 – områden håller på att utarbetas. Denna 
ska följas.  

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 

Lena Lundevaller 
Anna Wenngren

Bilagor:  1. Indelning i skötselområden
2. Anläggningar och information för friluftslivet
3. Nyttjanderätter



     BILAGA 1 
 
 
INDELNING I SKÖTSELOMRÅDEN 
 

 
 
Karta som visar skötselområden.  
 
Område A innefattar myrholmar, tjärnar och våtmarker och lämnas till att få utvecklas fritt.  
 
Område B bör skötas genom bränning alternativt åtgärder som efterliknar bränning. Skötseln 
kan delas upp på delområden och utföras i sektioner. 
 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10402/96 
 

 



 
     BILAGA 2 
 
 
ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 

Karta som visar var reservatsskyltar i A3 format finns placerade. 
 
 
 
 Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10402/96 
 

 



 
     BILAGA 3 
 
NYTTJANDERÄTTER 
 

 
 
Karta som visar utpekade riksintressen inom reservatet. I öster (prickat) ingår riksintresse för 
rennäringen och längst i söder ingår delar av Malåns riksintresse för naturvården. 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10402/96 
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